
 

 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu – Inovativní manažer  

                                      marketingu 

Společnost ECS Eurofinance, s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2014 grantový projekt v Operačním 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Inovativní manažer 

marketingu“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.10/05.0010. Jedná se o grantový 

projekt spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků 

státního rozpočtu ČR. 

Od počátku realizace projektu probíhala tvorba vzdělávacích materiálů k oběma klíčovým 

aktivitám. Ty byly v podobě skript, praktických cvičení, testů a e-learningového 

vzdělávání. Byl vytvořen 1 instruktážní film, který byl účastníkům promítnut na pilotním 

ověřování. 

Klíčová aktivita č. 2 - Pilotní ověření vzdělávacích programů pro manažery 

marketingu a pracovníky v marketingu, bylo zahájeno v dubnu 2014 a ukončeno 

v srpnu 2014. 

Byla proškolena tato témata: Marketing v době wikinomie a referenční ekonomie, 

Marketing na síti: E-commerce a e-byznys a jejich marketingové využití,         

Inovativní personální marketing, Inovativní „ Business Intelligence“ – 

marketingová data a postupy při jejich získávání, Využití nových technologií 

v marketingu firmy  

Celá klíčová aktivita č. 2 - Pilotní ověření vzdělávacích programů pro manažery 

marketingu a pracovníky v marketingu  byla velmi úspěšná.  Účastníci se obohatili o 

znalosti v oblasti marketingu.  

Všech 63 osob, kteří se zúčastnili jednotlivých modulů a složili ústní závěrečnou zkoušku 

se stali úspěšně podpořenými osobami. 

Klíčová aktivita č. 4 - IT vzdělávací programy pro manažery marketingu a 

pracovníky v marketingu, byla zahájena v červenci 2014 a ukončena v lednu 2015. 

Byla proškolena tato témata:  Twitter pro firmy, Facebook pro firmy, Google+ pro 

firmy, Týmová práce v MS Office, Office 365 + Microsoft WebApps pro 

začátečníky, Přechod na Office 365 + Microsoft WebApps , Office 365 pro 

správce, Google Disk, Prezi, LinkedIn,Yammer, Cloudové služby, Bezpečnost a 

pohyb na internetu, Práce na tabletu a Windows 8 RT + MS Office. 

Všech 151 osob, kteří se zúčastnili jednotlivých modulů a složili písemnou závěrečnou 

zkoušku se stali úspěšně podpořenými osobami. 

Inovativním prvkem vzdělávacího programu byl e-learning, který byl k dispozici 

účastníkům pilotního ověřování. E-learningový portál pomohl zvýšit atraktivitu 

vzdělávacího programu a nabídl tak účastníkům službu na vysoké technické úrovni.  

Největším přínosem pro cílovou skupinu bylo prohloubení a získání nových znalostí a 

dovedností v oblasti marketingu a IT programů. 

Celkem do projektu vstoupilo 214 osob, z nichž 214 osob pilotáž úspěšně dokončilo a 

získalo osvědčení o absolvování kurzu.  

http://www.ecs-eurofinance.cz/       http://www.dotacniregistr.cz/ 

ECS Eurofinance, s.r.o., Vám pomohou při získávání dotací, navštivte naše kurzy. 

http://www.ecs-eurofinance.cz/
http://www.dotacniregistr.cz/

